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Práci Jany Čavrnochové jsem přečetl s velkým zájmem. Zřídka se stává, aby studentka 
bakalářského studia „načala“ tématiku, která vlastně dosud nebyla předmětem výzkumného 
zájmu v této zemi. Navíc k tématu tak aktuálnímu, jakým jsou změny (a případné reformy) 
vysokoškolského vzdělávání u nás. 
Samozřejmě, že jde o velkou přednost a šanci, ale i nebezpečí. Nelze navázat na žádný 
teoretický koncept, ani na žádnou zkušenost s empirickým zkoumáním tématiky násobného 
studia. To si autorka dobře uvědomovala a snažila se proto nalézt co nejvíc relevantních 
východisek. Jednak teoretických, jednak empirických. V obou ale jsou patrné problémy, které 
jí zřejmě cestu neusnadnily.  
Pokud jde o teoretická východiska, začala od nejobecnějších (tedy od samotného vzdělání a 
vzdělávání, funkcí vzdělávací soustavy, atp.), což je v nějaké formě možná nezbytné, ale 
zároveň velmi riskantní. Protože podaná vymezení jsou nutně zjednodušující a do značné 
míry jednostranná. (Kdyby např. pracovala s Bertrandovým vymezením přístupů k výchově a 
vzdělávání, možná, že by mohla dojít k obsažnějším a i empiricky lépe uchopitelným 
východiskům.) V rovině blízké opreacionalizaci se opřela o třídění teorií podané P. Matějů 
(2006), které ale vlastně nejde operacionalizovat. Ani blíže specifikovat. Příkladem může být 
teorie racionálnho jednání, která automaticky nevymezuje racionalitu. Když bychom 
aplikovali na Goldthorpova východiska např. vymezení Etzioniho „deontologickou 
racionalitu“, došli bychom ke zcela odlišným přístupům i možnostem interpretace, atd. Tady 
ale ve prospěch autorky hovoří, že tuto meritorní otázku si neklade obovská většina mnohem 
zkušenějších autorů. Ostatně i určitá bezradnost v závěrech při snaze vrátit se k teoretickým 
východiskům po poučení výsledky z vlastní empirické sondy ukazují, že si autorka 
uvědomila, že přímá snaha o navázání na obecná teoretická východiska je v tomto případě 
spíše na škodu. Možná, že by bývalo lepší udělat na závěr jakýsi „slovníček teoretických 
pojmů“ s nimiž pracovala a vymezení, která užívala. Prakticky – tedy ve vztahu k výzkumu. 
Tím by se asi vyvarovala potížím a teoretickým námitkám, které uvedená prezentace 
teoretických východisek nutně vyvolává. 
Pokud jde o empirická srovnávaná data, je třeba neobyčejně ocenit to, že se autorka pustila do 
práce s daty z matriky. Bylo by zajímavé vědět, jak se k nim dostala a jaké možnosti práce 
s nimi se jí nabízely. Pokud jde o využití sociologických empirických výzkumů, tam jsou 
opory slabší. Opírat se o PISU je možné, ale může být ošidné. Protože je uskutečňována pro 
jiné cíle. Opírat se o dílčí výstupy z výzkumu týmu P. Matějů je ještě mnohem 
problematičtější. Pořád ještě nejsou zveřejněna data z tohoto šetření, takže lze pracovat jen 
s výsečí, která je na citovaném disku. A tato výseč je velmi tendenční. Jsou však výzkumy, 
které využít šlo. Především výzkumy studentů 1. ročníků bakalářského studia FHS, které 
probíhají už od roku 2002. Byly za první 3 roky publikovány (Lidé města, č. 16/2, 2005) a je 
možné z nich vyčíst základní sociodemografickou strukturu těchto studentů. Mimo jiné by asi 
také bylo užitečné využít některé indikace přímo v konstrukci dotazníku. Už proto, že jde o 
indikace ověřované na populci vysokoškoláků v ČR (i jinde) po dobu více než 10 let. 
Pozoruhodné jsou i výzkumy Centra pro studium vysokého školství, které mapují vývoj 
vysokoškolských studentů v dlouhé časové řadě, v pěti šetřeních, atd. Využití těchto pramenů 
by asi mohlo pomoci ve formulování hypotéz, které přece jen musejí předcházet každému 
kvantiativnímu výzkumu. 



Tyto námitky jsou ale možné jen proto, že jde o práci, která je kvalitní! Snaha o propojení 
teoretických východisek, formulace nového problému (včetně návrhu na taxonomii) a 
ověřování alespoň částí z nich v samostatném empirickém výzkumu je jasná. Naplnění 
věnovala autorka velké úsilí. Zpracování je snad trochu triviální a bylo možné ho zpestřit 
možná shrnujícmi relativními vyjádřeními a také náznaky vztahů, při obyčejném využití dvou 
pravítek a propojení frekvenčních analýz. Na druhé straně je obtížné zpracovávat tak malé 
frekvence z dat samotných. Možná, že stálo za to srovnávat diference mezi druhy násobného 
studia. V každém případě mi v dotazníku chyběl jednoduchý indikátor o pracovním působení 
během studia. Možná, že by stálo za to udělat průniky přes některé otázky (např. B.1.3, 
C.1.3), aby mohlo dojít ke srovnávání na přece jen větších číslech, atd. 
Pozor na češtinu. Tři hrubé chyby není sice moc (na obvyklý „standard“ bakalářských prací), 
ale v pěkné práci je to tím spíše škoda. 
Na závěr jednu otázku pro slečnu Čavrnochovou: po zkušenostech s tímto terénem a 
prací…posupovala by stejně? Nebo by zvolila jiný postup výzkumu? Nebo by se třeba i takto 
pracnému a rozsáhlému zpracovávání vyhnula? 
Bakalářskou práci Jany Čavrnochové navrhuji k obhájení a doporučuji ji ocenit někde kolem 
40 kreditů, tedy na rozhraní mezi jedničkou a dvojkou. 
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